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Sammanfattning  

De digitala hjälpmedlen tar allt större plats i den svenska skolan där mycket av undervisningen 

idag är digitaliserad. Det ställer högre krav på lärares kompetens i användningen av digitala 

hjälpmedel i undervisningen. Syftet med denna studie blev därmed att undersöka lärarnas syn 

på digitaliserad undervisning. I denna forskningsstudie har fem grundskollärare intervjuats i 

form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna med lärarna har spelats in och sedan har det 

skapats teman utifrån relevanta begrepp kopplat till forskningsstudien och teorin TPACK. De 

teman som identifierades är motivation, pedagogik, förberedelser, utmaningar samt digitala 

verktyg och hjälpmedel och detta har skett genom en tematisk analys. Alla teman har sedan 

använts i analysen.  

 

En skillnad i resultatet jämfört med tidigare forskning som tagits upp i forskningsstudien är att 

lärarna i denna studie anser att digitala verktyg är en framgångsrik faktor i deras planerande 

och genomförande av undervisning. Som liknande studier har visat är en av de största 

utmaningarna när det kommer till digitala hjälpmedel för lärarna att se till att eleverna gör det 

de ska på lektionerna i stället för att göra annat. Ett resultat som uppkommit i denna studie är 

att lärare idag känner sig mer rustade när det kommer till att använda sig av digitala verktyg i 

klassrummet än vad tidigare forskning visat på.    
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1. Inledning  

”Digitala hjälpmedel tar fokus från ämnesinnehåll”, lyder rubriken i en debattartikel på sajten 

läraren.se., skriven av Anna Kjellsdotter, som har observerat en tredjeklass för att ta del av hur 

lärarna i klassrummet använder sig av digitala hjälpmedel i undervisningen. Den slutsats som 

dras är att lärarna lägger ett större fokus på att demonstrera programvaran än på ämnesinnehållet 

(Kjellsdotter, 2020). Det skapar en diskrepans mellan ämnet och det digitala hjälpmedlet. 

Skolverket (2018) betonar vikten av att lärare har digital kompetens och kunskap i hur de 

digitala verktygen på ett pedagogiskt sätt kan användas i undervisningssammanhang. Detta dels 

för att eleven skall skapa sig en förståelse kring de digitala verktygen samt att lärarna i 

klassrummet ska kunna använda sig av de digitala verktygen på ett adekvat sätt.  

 

Eftersom de digitala verktygen tar allt större plats, inte bara i skolan utan i samhället i stort är 

det intressant att undersöka hur lärarna ser på digitalisering. I dagens samhälle använder de 

flesta barnen någon form av digital teknik där de blir överrösta med massvis av information, 

vilket gör att det ställs högre krav på lärarnas kompetens inom den digitala världen. Datorn är 

med oss överallt, många av våra sociala interaktioner sker online och mycket av den kunskap 

vi tillskansar oss är sådant vi hittar på internet. En metod man har infört i många skolor är det 

som kallas för 1:1 metoden som används i undervisningen vilket innebär att varje elev har en 

egen dator till sitt förfogande. Det som blir intressant att studera är hur detta påverkar lärare i 

sin profession.   

 

I Lgr 22 står det att eleven ” kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 

lärande” (Lgr 22). Men precis som Kjellsdotter(Kjellsdotter, 2020) tar upp är det viktigt att 

skapa en balans mellan kunskap och digitala verktyg. De digitala verktygen får aldrig ta över 

det som är skolans viktigaste uppdrag: Att främja elevernas lärande för att förbereda dem för 

att leva och verka i samhället (Lgr 22).  

 

Det man kan konstatera är att skolans uppdrag när det kommer till digitaliseringen i skolan är 

väldigt omfattande och komplicerat. Styrdokumenten och utvecklingen av digitala hjälpmedel 

ställer höga krav på lärare och det är de som ska se till att eleverna tillgodogör sig kunskaper. 

Därför är det viktigt att få in deras perspektiv för att få en inblick på hur man skulle kunna gå 
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vidare framöver för att säkerställa att digitaliseringen blir en användbar möjlighet snarare än ett 

problem.  Forskningen kommer utgå från lärare i mellanstadiet. Anledningen till att det blev 

lärare i just mellanstadiet är att undersökningen genomförs av två lärarstudenter på 

grundlärarprogrammet med inriktning på mellanstadiet.    
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2. Bakgrund  

Avsnittet inleds med att centrala begrepp presenteras sedan kommer en historisk tillbakablick 

om hur digitaliseringen har sett ut i svenska skolor från 70-talet fram till idag. Slutligen kommer 

digitaliseringens relevans i läroplanen tas upp där fokus främst ligger på lgr 22:s betydelse för 

lärarnas yrkesutövande när det kommer till digitaliseringen.   

 

2.1   Centrala begrepp  

Digitaliseringen är det huvudsakliga begreppet i denna undersökning. Det finns många olika 

definitioner av vad digitalisering faktiskt innebär. En definition av digitalisering är författat av 

digitaliseringskommissionen som lyder: digital kommunikation och interaktion som sker 

mellan människor, verksamheter och artefakter (SOU 2014:13; SOU 2015:28). I 

Artikeln:”Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your 

Peril” beskriver två forskare Brennen och Kreiss (2018) digitalisering som: ett begrepp där 

många funktioner av det sociala livet är konstruerade kring digital kommunikation och media 

infrastruktur. Digitalisering innebär kortfattat att samhället tar steget från det analoga in i det 

digitala. När digitalisering beskrivs i uppsatsen från skolans perspektiv handlar det främst om 

olika typer av digitala hjälpmedel som kan underlätta i klassrummet.   

 

Informationsteknik eller som det förkortas IT är det paraplybegrepp för de tekniska möjligheter 

som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation (Internetstiftelsen.se, sid 

4). IT är helt enkelt det som beskriver hur data samlas in men även hur data presenteras i form 

av bild, ljud, text etcetera när begreppet informationsteknik (IT) används i uppsatsen, så är det 

i ett mer övergripande perspektiv.   

 

Digitala lärresurser är allt digitalt material som används i undervisningen i skolan. Detta delas 

sedan in i tre huvudgrupper och dessa är digitalt innehåll i form av webbsidor, podcasts, artiklar, 

filmklipp. Digitala läromedel vilket innefattar pedagogiskt material med koppling till lärokurs- 

ämnesplaner samt digitala verktyg bestående av datorer, surfplattor, lär plattformar och kreativa 

öppna program (Skolverket, 2021). När digitala verktyg eller digitala hjälpmedel nämns i texten 

så är det samma sak.  
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2.2 Digitaliseringens historia i svenska skolor  

År 1974 började digitaliseringen ta form i svenska skolor genom det så kallade DIS-projektet 

(Datamaskiner i skolan). Projektet gick ut på precis som namnet antyder att införa datamaskiner 

i svenska skolor. Palmquist (2019) nämner att det inte gick att fastställa hur elevernas lärande 

påverkades eftersom projektet var alldeles för litet med för få deltagare. År 1980 infördes 

datalära som ett ämne för både högstadiet samt gymnasiet där författaren skriver att DIS-

projektet som genomfördes sex år innan kan ha influerat till detta. Alla högstadieskolor fick 

tillgång till datorer mellan åren 1984–1987 efter en storsatsning från den svenska staten 

(Palmquist, 2019, s.15)  

 

Tidigare hade skolöverstyrelsen kontrollen över digitaliseringen i skolan men det ändrades i 

början av 1990 talet. Skolverket tog över ansvaret och det började diskuteras hur man på bästa 

sätt förbereder eleverna till livet efter skolan, där det lades alltmer fokus på att utbilda och 

utveckla elevernas kunskaper inom digitalisering. Därefter inleddes två projekt inom 

digitalisering i skolan som fick stort genomslag, det första var ITiS-projektet (IT i skolan) som 

inleddes år 1999 med syftet att fortbilda lärare inom digitalisering. PIM-projektet (pedagogisk 

informations- och mediekompetens) var det andra och projektets huvudfokus var att utbilda 

lärare i att kunna hantera och använda olika digitala verktyg. ITiS-projektet fick stort genomslag 

och la en grund för framtiden om hur lärare kan arbeta pedagogiskt med digitala verktyg och 

resurser i undervisningen. Majoriteten av lärarna som deltog i ITiS-projektet upplevde att de 

fick god kunskap i hur man kan använda olika digitala hjälpmedel och verktyg i undervisningen, 

däremot står det ingenting om lärarnas upplevelser och erfarenheter gällande PIM-projektet 

(Palmquist, 2019, s.16–17).  

 

Skolor runtom i Sverige satsar olika mycket på digitalisering i undervisningen. Det är rektorer 

eller kommuner som beslutar hur mycket satsningar som det ska göras på varje enskild skola. 

Det har visat sig att många lärare är ointresserade av digitalisering och saknar den kunskap som 

behövs när de blir kritiserade för att inte ha den kompetens som krävs vad gäller olika digitala 

arbetssätt i skolan. Många skolor använder 1:1 metoden, 250 kommuner av 290 hade år 2015 

infört detta i skolorna (Palmqvist, 2019, s.17–19). Palmqvist menar att det har gjorts många 

satsningar genom historien gällande digitaliseringen i de svenska skolorna och att många 

satsningar fått positiva följder. Idag diskuteras det om hur lärare pedagogiskt kan lära ut digitala 



9 
 

kunskaper jämfört med tidigare då fokus låg mer på den digitala tekniken. Däremot har lärares 

utbildning i digital kompetens inte hängt med i den utveckling som vi sett gällande 

digitaliseringens framfart i de svenska skolorna. Lärare har inte fått den fortbildning som krävs 

och Palmqvist nämner även att lärare själva inte är nöjd med det, de menar på att digital 

kompetens behövs för att bland annat kunna utveckla eleverna i att lära sig digital kompetens 

(Palmqvist, 2019, s.18).   

 

Digitaliseringskommissionen är en kommission som bland annat har i uppdrag att ta fram olika 

förslag om hur skolor i Sverige kan använda sig utav digitalisering och vilken inverkan 

digitaliseringen har på samhället (Digitaliseringskommissionen). På deras hemsida står det om 

hur denna kommission kan hjälpa Sverige som land att bli ett av världens bästa vad gäller 

digitaliseringspolitiken och vilka möjligheter det finns inom digitalisering samt statistik kring 

det (Digitaliseringskommissionen). Palmqvist nämner digitaliseringskommissionen och skriver 

där att ett av deras uppdrag är att få skolor att förbättras vad gäller digital kompetens (Palmqvist, 

2019, s.18)  

 

2.3 Digitaliseringens relevans i läroplanen  

Digitaliseringen växer fram och får allt större inslag i den svenska läroplanen. Från att knappt 

existera överhuvudtaget, till att vara en av skolans huvuduppdrag. I Lgr 22(2022) under punkten 

2.2 kunskaper står det att: läraren ska se till att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt 

som främjar kunskapsutveckling (Lgr 22). Detta pekar på digitaliseringens allt större inflytande 

på den svenska skolan.   

 

Lärarna har ett ansvar i att lära ut kunskap om vilka effekter digitaliseringen har på barn och 

hur vi kan lära oss att hantera all information vi utsätts för (Skolverket, 2020). I 

Skolinspektionens rapport från 2019 framkommer det ett problem och det är att många lärare 

känner sig osäkra när det kommer till hur man skall använda digitala verktyg som ett 

pedagogiskt stöd. Andra komplikationer som lärare upplever är att de digitala hjälpmedlen inte 

fungerar tillräckligt väl, där den tillfrågade läraren berättar att elever försöker klicka sig fram 

till rätt svar i stället för att lära sig grunderna i det berörda ämnet (Skolinspektionen, 2019, s.14) 

vilket i sin tur ställer till problem då eleverna i fråga inte har den kunskap som krävs för att 

klara studierna. Skolinspektionen har även identifierat ett problem i att rektorerna på vissa 

skolor inte ger det stöd eller förutsättningar som krävs för att lärarna ska kunna använda sig av 
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digitala hjälpmedel och föra kunskapen vidare till elever på ett fungerande sätt 

(Skolinspektionen, 2019, s.20) vilket i sig bidrar till ytterligare en stressfaktor när det kommer 

till implementerandet av digitala hjälpmedel i undervisningen.  

 

I Lgr 22 står det under punkten kunskaper att lärare bland annat ska: “ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 

använda olika uttrycksmedel, stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd 

till elever som har svårigheter “(Lgr 22 s.14). Varje enskild skola använder digitalisering i 

undervisningen i varierande mängd och det står ingenting på Skolverkets hemsida hur stor 

omfattningen ska vara gällande digitalisering i undervisningen. Däremot skiljer sig lärarnas 

kunskaper om teknologi i skolor runt om i landet samt att lärare lägger ner olika mycket tid på 

digitalisering i undervisningen. Som ovan nämnt från Skolverkets hemsida behöver lärare ta 

hänsyn till en rad olika punkter. Undervisningen ska enligt Lgr 22 anpassas utifrån bland annat 

elevernas förutsättningar och erfarenheter och det ställer krav på att lärare har kunskap om varje 

elevs styrkor och svagheter och anpassar undervisningen utifrån det. Det kan dock bli en 

utmaning för lärare ifall de inte besitter den digitala kompetens som krävs för att kunna utforma 

undervisningen och tillgodose eleverna rätt uppgifter.    
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3. Tidigare forskning  

I takt med att digitaliseringen tar en allt större plats i samhället och inte minst i skolan vilket 

ersätter mycket av det traditionella sättet att undervisa på finns det en del tidigare forskning vid 

ämnet. Vid närmare granskning av forskningen fann vi följande återkommande teman: 

1) Tidsaspekten.  

2) Digital kompetens. 

3) Felanvändning av digitala hjälpmedel. 

Tidsaspekten handlar om att lärarna inte har tillräckligt med tid för att integrera digitala 

hjälpmedel i sin undervisning. Digital kompetens handlar om att lärarna inte har tillräckligt med 

kompetens för att lära ut kunskap till eleverna med hjälp av digitala hjälpmedel. Felanvändning 

av digitala hjälpmedel innebär att lärarna endast adderar de digitala hjälpmedlen i klassrummet 

utan att tänka på hur det kan bidra till elevernas fortsatta lärande och utveckling. 

Den tidigare forskningen problematiserar lärarnas användande, kompetens och deras syn på 

digitalisering i undervisningen. Denna studie utgår från att ta reda på lärarnas syn på 

digitaliseringen i undervisningen, därför är det relevant att använda sig av den tidigare 

forskningen och de områden som har dykt upp vid analysen för att undersöka om samma 

problem kvarstår i dagens skola eller om det har skett en förändring.  

3.1 Tidsaspekten   

Lärarna har för lite tid när det kommer till att lära sig de digitala hjälpmedlen och att kunna få 

in det i sin vanliga planering, visar tidigare forskning.  I Artikeln” Contrasting views: Student 

and teacher perceptions on ICT in education” (2016) har tre forskare i Sverige under fyra års 

tid undersökt hur begreppet Informationsteknik (IT) uppfattas av elever och lärare i skolan. 

Detta genomfördes genom att intervjua både lärare och elever om hur IT påverkat deras sätt att 

undervisa och lära. Syftet med studien var att undersöka vad lärare och studenter i gymnasiet 

har för syn på användandet av informationsteknik och vad det finns för utmaningar och 

möjligheter när det kommer till att använda sig av IT (Lindberg,Olofsson, Fransson 2016, s.3). 

Många lärare i studien tar upp tidsaspekten som en faktor, att det finns en utmaning i att 

implementera IT i vardagen då det krockar med den övriga planeringen (Lindberg, Olofsson, 

Fransson, s.5). Även Kayalar (2016) kommer fram till att tidsaspekten är centralt, i en studie 
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där han har jämfört lärarnas syn på användning av digitala hjälpmedel i Turkiet med lärare i 

andra europeiska länder. Studien utfördes genom att intervjua lärare via internet. Genom att 

använda sig av innehållsanalys kommer Kayalar fram till att lärare har svårt att hinna med att 

lära sig nya digitala hjälpmedel på grund av att deras schema är väldigt fullspäckat (Kayalar, 

2016, s. 16).  

 

Schema är något som återkommer i många forskningsrapporter. I studien: “1:1 I Klassrummet 

- analyser av en pedagogisk praktik i förändring” skriver Martin Tallvid (2015) bland annat om 

hur digitaliseringen påverkar lärarnas lektionsförberedelser när alla elever har sina egna datorer 

samt lärarnas åsikter om användandet av digitala verktyg i skolan. Två av metoderna som 

Tallvid använde var enkäter och kvalitativa intervjuer. Precis som tidigare forskare konstaterar 

Tallvid att lärarna känner att tiden inte räcker till när det gäller att planera undervisningen 

(Tallvid, 2015, s 94). Vidare, i studien “Från datasal till en-till-en – en studie av lärares 

erfarenheter av digitala resurser i undervisningen” presenterar Perselli (2014) fyra 

gymnasielärares upplevelser av användning av digitala verktyg i undervisningen. Intervjuer och 

observationer var de analysmetoder som användes i studien. Lärare i studien beskriver att de 

behöver ännu mer kunskap och bildning kring användning av digitala verktyg och resurser i 

undervisningen men att det inte finns tid till det (Perselli, 2014, s 192). 

   

3.2 Digital kompetens  

Hur mycket digital kompetens lärare har varierar. Ett resultat Lindbergs (2016, s.4) studie visar 

är att lärarna har väldigt olika syn i användandet av IT, där vissa lärare anser att det är svårt, 

medan andra lärare anser att det är ett lätt och effektivt sätt att lära sina elever ny kunskap. En 

del av slutsatserna som Perselli (2014, s.194) presenterar i sin studie är att när det gäller lärarnas 

bedömning av elevernas arbete då de använt sig av digitala resurser och verktyg så upplevde 

lärarna att de kände sig väl förberedda med goda bedömningsunderlag som de hade god 

kunskap om. Perselli menar på att ifall lärare inte har tillräckligt med kompetens så blir det 

mestadels informationssökning som eleverna använder sig utav. Hon nämner även vikten av 

pedagogik kopplat till digitala verktyg och resurser där många lärare saknar den kompetensen 

som krävs för att lära ut pedagogiskt (Perselli, 2014, s. 192–194). I likhet med Perselli nämner 

Fleischer i sin delstudie elevernas upplevelser gällande 1:1 metoden. Syftet med Fleischers 

studie var att undersöka vilken effekt denna undervisningsmetod får på elevernas kunskap och 
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lärande (Fleischer 2013). Det har använts olika metoder i studien och dessa är fenomenologisk-

hermeneutisk och fenomenografisk analys, systematisk review och filosofisk metod (Fleischer, 

2013, s.58). När det gäller elevernas användning av informationssökning så visar en av 

Fleischers delstudier att eleverna har lätt för att söka information på internet och att det krävs 

få sökningar som de sedan kan använda sig utav.  En annan slutsats som Fleischer drar i sin 

studie är att denna undervisningsmetod kan leda till att vissa elevers kunskapsutveckling 

hämmas ifall eleverna inte får det stöd och vägledning som behövs. Fleischer menar även på att 

eleverna har alldeles för mycket information att hantera vad gäller bland annat 

informationssökning vilket ställer krav på digitalt kompetenta lärare som instruerar eleverna i 

att hantera all information. (Fleischer, 2013, s.95, 102)  

 

3.3 Lärarnas och elevernas felanvändning av digitala hjälpmedel  

 

En av lärarnas utmaningar gällande användning av digitala verktyg och hjälpmedel i 

undervisningssammanhang är att exempelvis datorer och andra digitala verktyg används på ett 

felaktigt sätt. Svårigheterna som kan uppstå är att kontrollera att eleverna inte gör annat än det 

som skall göras på exempelvis datorerna. Resultaten i Tallvids delstudie gällande elevers 

användande av egna datorer visar på att majoriteten av alla lärare i studien ställde sig kritiska 

till digitala verktyg. Lärare saknar viss digital kompetens samt har svårigheter med att 

säkerställa att eleverna inte gör annat än skolarbete på datorerna. De resultaten och slutsatsen 

Tallvid kom fram till är att lärarna känner att de inte har tillräckligt med digital kompetens som 

krävs gällande utveckling av elevernas lärande i kombination med brist på material samt 

tidsbrist (Tallvid, 2015, s.94). Willermark (2018) har i sin studie som genomförts med hjälp av 

intervjuer, observationer och innehållsanalys kommit fram till att tekniken är något som adderas 

till undervisningen snarare än något som förändrar sättet man undervisar på (Willermark, 2018, 

s 109). Vilket i sig skapar ett problem om man ser de digitala hjälpmedlen som något som måste 

användas i undervisningen i stället för att som lärare se en möjlighet i att utveckla 

undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel.    
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3.4 Sammanfattning  

Mycket av den tidigare forskningen som har analyserats har handlat om komplikationer som 

uppkommer när det kommer till användningen av digitala hjälpmedel. Första problemområdet 

som dök upp var tidsaspekten, där lärare berättar att det finns för lite tid att implementera 

digitala hjälpmedel i den dagliga undervisningen. Andra problemområdet är digital kompetens, 

där det framkommer att dagens lärare i skolan inte har tillräckligt stor kompetens när det 

kommer till att lära eleverna om och hur digitala hjälpmedel fungerar. Det tredje 

problemområdet som togs upp i tidigare studier är felanvändning av digitala hjälpmedel. En 

studie tar upp problemet med att lärare i klassrummet använder sig av digitala hjälpmedel utan 

att tänka igenom varför, det vill säga det är något som adderas till undervisningen utan någon 

tanke bakom.   
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4. Teori  

Undersökningens fokus är lärarnas perspektiv när det kommer till användningen av digitala 

hjälpmedel i klassrummet. TPACK är en teori som är skapad av Mishra och Koehler (2006), 

och går ut på att man som lärare skall kunna skapa sig en förståelse om sambandet mellan 

teknologi, innehåll och pedagogik (Mishra, 2006, s.13). Därför är TPACK (technological 

pedagogical content) en relevant teori. Frågan om vad lärare behöver göra för att inkorporera 

teknologi i sitt lärande får stor uppmärksamhet i dagens skola, men enligt Mishra(2006) borde 

fokuset snarare ligga på hur teknologin används i klassrummet.  

 

4.1 TPACK modellen  

Modellen bygger vidare på Shulmans teorier (1987, s.8) som han kallar PCK och står för 

pedagogical and content knowledge, vilket är en teori som handlar om hur viktigt sambandet 

mellan pedagogik och ämneskunskaper är och att hans teori (PCK) är speciellt utformat för 

lärare (Shulman, detta är grunden som Mishra och Koehler har utgått ifrån och sedan utvecklat 

vidare till TPACK som förutom pedagogik och ämneskunskaper även innefattar teknologi. (Se 

bild nedan)  

 

  

·       
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Pedagogical Content knowledge handlar om vilket pedagogiskt tillvägagångssätt som lärarna 

använder sig utav i undervisningen i förhållande till det ämne som undervisningen behandlar. 

Shulman (1987) nämner bland annat i Mishra's och Koehler’s rapport att termen 

PCK(pedagogical content knowledge) innebär hur lärare anpassar undervisning utifrån 

elevernas tidigare kunskaper inom det specifika ämnet samt att lärarna använder sig av olika 

tillvägagångssätt för att presentera innehållet (Koehler, M. J., & Mishra, P. 2009 s.64). 

   

 Technological pedagogical knowledge handlar om hur lärande kan ändras beroende på vilken 

specifik teknologi lärare använder sig utav i undervisningssammanhang. Beroende på vilka 

olika teknologiska verktyg och hjälpmedel lärare använder sig av och hur de använder det 

påverkas undervisningen utifrån det (Koehler, M. J., & Mishra, P. 2009 s.65). Tallvid skriver 

om att lärare behöver ha teknisk pedagogisk kompetens i ett klassrum där eleverna har varsin 

dator för att skapa förutsättningar i hur teknologin används samt hur lärarna pedagogiskt lär ut 

det (Tallvid, 2015, s.64–65). Technological content knowledge handlar om att förstå sambandet 

mellan innehåll och teknologi och hur de förhåller sig och påverkar varandra. Mishra och 

Koehler betonar vikten av att lärare behöver ha kunskap och förståelse i vilken typ av teknologi 

som passar att använda sig utav i undervisningen i förhållande till det specifika ämne som 

undervisningen behandlar. De nämner att lärare behöver ha förståelse för hur teknologi och 

innehåll samspelar med varandra samt hur de påverkar varandra för att lärande ska ske 

(Koehler, M. J., & Mishra, P. 2009 s.65).   

 

Termerna technology, pedagogy, content och knowledge handlar om hur de tillsammans 

samspelar med varandra i undervisningssammanhang. Lärare behöver ha kunskap om TPACK 

och skapa interaktioner mellan teknologi, pedagogik, innehåll och kunskap i undervisningen 

och få dessa komponenter att samverka med varandra. Det gäller att lärare har förståelse för 

varje enskild komponent och skapar en balans mellan dessa för en lyckad undervisning 

(Koehler, M. J., & Mishra, P. 2009 s.66–67). Beroende på vilken elevgrupp man har och vilka 

ämnen det är i undervisningen så behöver lärare anpassa undervisningen utifrån komponenterna 

teknologi, pedagogik, innehåll samt kunskap, detta eftersom TPACK är dynamisk och 

föränderlig (Tallvid, 2015, s.66).  

 

Utifrån TPACK teorin kan man sammanfattningsvis förklara att lärare behöver ha kunskap om 

hur teknologin ska användas, hur eleverna ska inkluderas i den digitala undervisningen samt 
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hur alla dessa tre komponenter samspelar med varandra för att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för elevernas lärande och bildning.   

 

4.2 Kritik mot TPACK-modellen  

En kritik som finns mot teorin är att modellen inte är tydlig. I TPACK-modellen betonas det att 

det inte finns någon enskild teknisk lösning som fungerar för varje lärare, varje kurs, eller all 

övrig syn på lärande (Mishra, 2006, s.13). Archambault och Barnett (2010) som har använt sig 

av TPACK i en surveyundersökning kommer fram till liknande slutsatser, att TPACK är 

komplicerat och invecklat att använda sig av (Archambault, Barnett, 2010, s.1661). Detta ser 

Tallvid (2015) snarare som något positivt, han menar att de olika kunskaps domänerna är 

elastiska och situerade vilket gör att de ständigt behöver omtolkas och det i sin tur gör ramverket 

mer flexibelt och användbart. (Tallvid, 2015, s.68). Skolverket tar i sin tur upp en annan aspekt 

och det är att många lärare upplever att de är otillräckligt rustade vad gäller att använda digital 

teknik som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen (Skolverket, 2018, s.1). Trots kritiken är 

TPACK en relevant teori att luta sig mot då fokuset ligger på hur teknik integreras med 

ämnesinnehåll och pedagogik för att kunna använda sig av digitala hjälpmedel på ett effektivt 

sätt i klassrummet. Denna teori kan rusta lärare till att vara mer förberedda när det kommer till 

ny teknik och integrerandet av den i undervisningen. Den är också användbar för att uppnå 

syftet med studien då TPACK teorin kommer användas som en förklaringsmodell. Eftersom 

forskningen utgår ifrån att ta reda på om lärarna har det konkreta tänket när det kommer till att 

integrera teknik, ämne och pedagogik i sitt sätt att lära ut i sitt specifika ämne är TPACK en 

relevant teori att luta sig mot. Det är viktigt att dessa tre komponenter kan samspela med 

varandra för enligt TPACK teorin så är det bara om dessa tre delar fungerar i symbios som man 

kan skapa ett fungerande lärande. 



18 
 

5. Syfte och frågeställning  

  

Syftet med studien är att undersöka och därmed bringa kunskap om lärarnas syn på användandet 

av digitala hjälpmedel och verktyg i klassrummet samt vad de anser vara den största utmaningen 

när det kommer till att integrera tekniken i sina respektive ämnen.  

 

Följande frågor kommer besvaras för att uppnå syftet.  

·       Hur anser lärarna att deras sätt att planera och genomföra undervisningen påverkats av 

digitaliseringen?  

·        Hur arbetar lärarna för att integrera ämnesinnehåll, teknologi samt pedagogik i sin   

undervisning i syfte att främja lärande hos eleverna?  

·       Hur säkerställer lärarna att eleverna uppnår kunskapsmålen med hjälp av digitala 

hjälpmedel?   
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6. Metod   

I denna del så kommer först datainsamlingsmetoden presenteras vilket handlar om vilken metod 

som är vald för att utföra undersökningen, sedan kommer valet av personer som deltar i 

undersökningen presenteras där förklaringen kring varför det blev ur ett bekvämlighetsurval 

och att lärarna måste vara färdigutbildade motiveras. Därefter presenteras analysmetoden, 

vilket är en tematisk analys som sedan sker med hjälp av kodning för att får fram relevanta 

teman.   

 

6.1 Datainsamlingsmetod  

För att uppnå syftet med studien, vilket är att undersöka lärarnas syn på användandet av digitala 

hjälpmedel i skolan/klassrummet, är det relevant att använda en kvalitativ metod med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, detta för att forskningen utgår från att få fram fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2018, s.562).   

 

Valet att använda sig av kvalitativa intervjuer och inte exempelvis observationer är för att 

undersökningen vilar på lärarnas perspektiv, det är deras åsikter som är i fokus. Enligt Bryman 

(2018) så finns det många frågeställningar som inte lämpar sig för observationer, vilket betyder 

att det enda funktionella sättet att ta reda på saker och ting om människor är att fråga om deras 

åsikter( Bryman, 2018, s.596). Anledningen till att det blev just semistrukturerade intervjuer är 

för att semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade mer frihet att fördjupa sina svar vilket 

skapar ett bredare underlag. Flexibilitet är viktigt när det kommer till de intervjuerna som ska 

genomföras. De intervjuade skall ha möjlighet att kunna ta upp teman som dem anser är särskilt 

viktiga när det kommer till digitala hjälpmedel och frågor som inte ingår kan också ställas, om 

intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2018, s.563). Detta bidrar 

till en öppnare miljö vilket skapar en möjlighet till att utveckla intervjun och gå mer in på djupet 

i följdfrågor som är relevanta för undersökningen.   

 

6.2 Urval  

Fem lärare från tre olika mellanstadieskolor i närområdet intervjuades. Anledningen till att det 

blev fem lärare och inte fler är dels för att det tar mycket tid i anspråk, dels för att frågorna är 

av sådan art att det kräver utförliga svar. Anledningen till att vi har valt just lärare i närområdet 

som plats för undersökningen är genom ett bekvämlighetsurval, vilket är sådana personer som 
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finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2018, s.243) genom att det tar tid att hitta folk att 

intervjua, och att det kan vara svårt för lärarna att ta sig tid att ställa upp på en intervju blev det 

smidigast att använda sig av ett bekvämlighetsurval. Lärarna som har valts ut undervisar på 

skolor som ligger i närheten.  

 

 6.3 Deltagare  

Lärarna som vi har valt är alla lärare som är färdigutbildade och har tagit lärarexamen. Alla 

lärare som intervjuas har jobbat minst tre år inom skolan. Tre år som krav är dels för att de har 

erfarenhet av att arbeta i klassrummet, dels för att de har jobbat i flera olika klasser. En av 

lärarna har jobbat 23 år som lärare, en annan i 22 år, den tredje i 17 år, den fjärde i 11 år och 

den femte läraren har jobbat i 3,5 år. Nästan samtliga lärare har över 10 års erfarenhet av 

läraryrket. Fyra av lärarna är kvinnor och en är man. Anledningen till att fördelningen är ojämn 

är inget som är planerat utan studien utgår som tidigare nämnt från ett bekvämlighetsurval, det 

vill säga detta var de lärare som tackade ja till att delta i forskningsstudien. Två av lärarna har 

svenska som huvudämne, två har SO, och en har matematik och NO som huvudämne, vilket 

skapar en möjlighet att jämföra hur lärare tänker när det kommer till att ämnesintegrera tekniken 

i klassrummet och att undersöka likheter och skillnader mellan lärare som undervisar i samma 

ämnen. Lärarna som deltar i undersökningen kommer från tre olika skolor. Anledningen till att 

inte alla lärare är från samma skola är på grund av ett bekvämlighetsurval, lärarna som deltar i 

undersökningen är dem som hade möjlighet att ställa upp i undersökningen.   

 

6.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden uppkom genom att utgå från syftet. Efter en del bearbetning skrevs frågorna om 

för att kunna svara på syftet med undersökningen vilket är att ta reda på lärares syn på 

digitaliseringen. Varför det blev just sju frågor och inte fler är för att samtliga frågor skulle vara 

relevanta för undersökningen. Frågorna som intervjuerna utgick ifrån var inga ja eller nej 

frågor, detta för att den intervjuade personen skulle få möjlighet att brodera ut sina svar.  

 

6.5 Genomförande  

Alla lärare kontaktades via e-post för att bestämma tid och plats. Intervjuerna utfördes i skolan 

där respektive lärare jobbar. Det var viktigt att hitta en plats där man kunde intervjua ostört 

därför skedde intervjuerna i avskilda rum, detta för att kunna skapa ett så bra fokus som möjligt 
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för bägge parter. Alla lärare fick ta del av en enkät som de fick signera, där det stod att 

intervjuerna kommer vara anonyma, och att det när som helst kan ta del av det inspelade 

materialet eller avböja att delta i undersökningen i efterhand (Se bilaga 1). Då det fanns 

begränsad tid fanns inte möjlighet att göra en pilotintervju, utan alla intervjuer gjordes på 

skolorna där de verksamma lärarna jobbade. Den första intervjun gjordes gemensamt, medan 

de andra intervjuerna gjordes var för sig. Anledningen till att inte alla intervjuer gjordes 

gemensamt var på grund av tidsbrist, det fanns ingen möjlighet att kunna sitta på samtliga 

intervjuer tillsammans.   

 

6.6 Dataanalysmetod  

Den analysmetod som kommer användas i undersökningen är tematisk analys. Genom att 

använda sig av tematisk analys så finns det möjlighet att hitta en eller flera genomgripande 

teman eller mönster i det som den intervjuade presenterar. För att skapa sig en bild av vilka 

teman som kan identifieras kan man använda sig av begreppet repetition. Bryman beskriver 

detta som: något som återkommer i en datakälla, ex en intervju skrift eller ett dokument eller- 

vilket är vanligare - mellan olika datakällor (Bryman, 2018, s.705). Eftersom undersökningen 

utgår från ett antal intervjuer är det en relevant metod att använda sig av. En annan del i tematisk 

analys som är relevant när det kommer till intervjuer är likheter och skillnader.  Bryman skriver 

att det är en undersökning av hur intervjupersonerna kan diskutera ett tema på olika sätt och 

skilja sig från varandra på bestämda sätt (Bryman, 2018, s.705). Detta fyller en funktion då man 

kan upptäcka vilka teman som har stor betydelse för de intervjuade.  

 

När datan är insamlad genom de semistrukturerade intervjuerna kommer den att kodas. 

Kodning innebär att man först delar in datan i olika delar och sedan namnger man dessa delar, 

detta görs efter att all datainsamling är insamlad. Bryman skriver när det kommer till kodning 

att man namnger de delar av datan som är intressant eller av praktisk betydelse i förhållande till 

det som studeras (Bryman, 2018, s.688). Kodning är en viktig process när det gäller att 

analysera data och i synnerhet kvalitativa dataanalyser, i kodningen av den insamlade datan 

fokuserar man bland annat på vad för teman, kategorier och representationer som informationen 

ger oss och i de olika beståndsdelarna av den insamlade datan fokuserar man även på vad 

människorna säger, vad de gör samt vad som händer i de olika delarna (Bryman, 2018, s.698). 

Genom att ta ut olika beståndsdelar såsom centrala ord och specifika delar så blir det lättare att 
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skapa sig en uppfattning om vad som är relevant. När intervjuerna transkriberas kommer 

bastranskription tillämpas. Bastranskription är en bra utgångspunkt och ett sätt att spara tid. 

(Norrby, 2014, s.100) Eftersom undersökningen som utförs fokuserar på textanalys kommer 

inte stammningar eller upprepningar av ord och liknande ingå på grund av att det inte är relevant 

för resultatet. Det är heller inte relevant för undersökningen att analysera kroppsspråk och 

mimik, då fokus ligger på vad lärarna säger och inte på vad de gör. För att konkretisera arbetet 

kommer tabeller användas för att strukturera upp vilka koder som är återkommande i 

intervjuerna för att i tabellen kategoriseras in i teman. Lärarna kommer sedan anonymiseras 

genom att benämnas med siffror från ett till fem (se nedan 6.4 etik).  

 

Då tidigare forskning har pekat på problemområden som tid, digital kompetens och felaktigt 

användande av digitala hjälpmedel(se ovan punkt 3 tidigare forskning) kan dessa teman vara 

intressanta att undersöka om de dyker upp i intervjuerna för att se om samma problem som var 

återkommande förr är lika relevanta idag eller om det har uppstått andra problem som det inte 

finns lika mycket forskning på.    

 

6.7 Etik  

När det gäller uppsatsens etiska överväganden och vad som är viktigt att tänka på som forskare 

gällande etik så finns det fyra huvudkrav som är nödvändiga att ha kunskap om. Det benämns 

som individskyddskrav och delas in i fyra olika krav vilket är samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6).   

Första kravet är informationskravet och det innebär att forskare innan en undersökning skickar 

eller ger ut information om vad som är forskningens syfte. Forskarens ansvar är att antingen 

skriftligt eller muntligt ge ut information till deltagarna som ska delta i studien om vilka villkor 

som gäller för dem och hur det ska gå till. Undersökningsdeltagarna behöver få information om 

att det är frivilligt att delta i studien och att de kan ångra sin medverkan i studien samt att den 

insamlade datan från deltagarna endast kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2002, s.7). För att säkerställa att dessa krav uppfylls så kommer det skickas ut informationsblad 

till respektive undersökningsdeltagare där det står tydligt vad uppsatsen handlar om, hur deras 

personuppgifter kommer behandlas och vilka villkor och regler som gäller samt hur intervjun 

kommer gå till väga.   
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Samtyckeskravet är det andra kravet och det innebär att undersökningsdeltagarna har rätt att 

bestämma huruvida de vill medverka i studien eller inte. Forskare behöver få ta del av 

deltagarnas samtycke och detta kan exempelvis göras skriftligt där deltagarna signerar sin 

medverkan. Undersökningsdeltagarna ska ha all rätt att bestämma villkoren för undersökningen 

och det kan exempelvis vara hur länge de vill delta i undersökningen samt att de även har rätt 

att avbryta och ångra sin medverkan. Forskare får inte under några som helst omständigheter 

påverka deltagarna på något sätt oavsett om de väljer att ångra sin medverkan i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9–10).  Innan intervjuerna kommer det att delas ut en 

medgivandeblankett till respektive deltagare där de skriftligt får signera blanketten där villkoren 

för samtycke står. I medgivandeblanketten står det bland annat att undersökningen endast 

används för forskningssyfte, att deltagarna förblir anonyma i forskningsstudien och att 

deltagarna både före och efter intervjun kan avbryta sin medverkan i undersökningen.   

Tredje kravet är konfidentialitetskravet och det innebär att forskare tar hand om det insamlade 

datamaterialet och deltagarnas personuppgifter så att att ingen obehörig får ta del av det. Även 

om undersökningsdeltagarna är anonyma i forskningsstudien är det teoretiskt möjligt att 

utomstående läsare kan känna igen och veta vem personen eller personerna är bland deltagarna 

i studien. Ansvaret ligger således på forskaren att utforma och skriva i studien på ett sådant sätt 

att det inte går att identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s.12–13). Inspelningarna 

raderas direkt efter att forskningsstudien är godkänd och klar.   

 

Nyttjandekravet är fjärde kravet och det innebär att den insamlade datan endast får användas i 

den forskningsstudie som är tänkt att användas till och inget annat än det. Den insamlade datan 

får inte skickas till någon annan eller användas av någon annan (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

De enda personerna som kan ta del av den insamlade datan är handledaren eller examinatorn 

på kursen. När uppsatsen nått ett godkänt resultat kommer samtliga transkriberingar att raderas, 

detta för att minimera risken att de sprids eller hamnar i orätta händer.   

 

6.8 Validitet   

För att uppnå hög validitet i studien kräver det att undersökningen som man utför mäter det som 

man verkligen vill mäta. Enligt Bryman är validitet en bedömning av de slutsatser som 

genererats från en undersökning om de hänger ihop eller ej (Bryman, 2018, s.72). I detta fall 

handlar det om att frågeställningarna besvaras genom den undersökningen som genomförs. Om 
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undersökningen inte besvarar de frågeställningarna som är ställda så uppnår arbetet en låg 

validitet. Ett problem som dyker upp i undersökningen när det kommer till validitet handlar om 

frågeställningen som rör hur lärarna säkerställer att eleverna uppnår kunskapsmålen med hjälp 

av digitala hjälpmedel. Då undersökningen utförs via intervjuer så finns det bara möjlighet att 

lyssna på vad lärarna säger men det går inte att säga med största säkerhet att de verkligen arbetar 

på det sättet i klassrummet,vilket bidrar till en lägre validitet. Det som däremot bidrar till att 

undersökningen uppnår hög validitet är att samtliga arbetar som examinerande lärare och att de 

har erfarenhet med att jobba både digitalt och analogt. En annan faktor som bidrar till en hög 

validitet är att intervjufrågorna är direkt kopplade för att kunna svara på frågeställningarna och 

att de är tydligt formulerade så att det inte ska bli något missförstånd om vad själva 

undersökningen handlar om.   

 

6.9 Reliabilitet  

Termen reliabilitet innebär att man mäter måttets pålitlighet. Denna term brukar exempelvis 

användas i forskningsstudier för att analysera och kontrollera hur stor pålitligheten och 

följdriktigheten är för det som studien skall mäta. Reliabilitet handlar om hur pass träffsäker 

mätningen är i den undersökning som genomförs samt att utfallet blir någorlunda likt oavsett 

tid, plats eller om någon utomstående skulle utföra undersökningen. I denna studie har som 

tidigare nämnt undersökningsdeltagarna valts ut utifrån ett bekvämlighetsurval där deltagarna 

har olika bakgrund. För att säkerställa att undersökningen som genomförs är tillförlitlig har 

intervjufrågorna definierats och tydliggjorts för deltagarna ifall de skulle stöta på svårigheter 

med att förstå frågorna. Detta stärker reliabiliteten i forskningsstudien eftersom sannolikheten 

för att resultaten bland deltagarna skulle få ett annat utfall om intervjun utfördes av någon annan 

på en annan plats skulle således minska (Nygren, 2021, s.64–65).  

 

Denna kvalitativa forskningsstudie är en aning begränsad på grund av att endast fem lärare 

intervjuades och det kan diskuteras hur reliabel denna undersökning är eftersom 

undersökningsdeltagarna är få i antalet. Lärarna som intervjuades i denna forskningsstudie är 

anonyma vilket gör att dem helt och hållet kan ge uttryck för sina tankar utan några som helst 

påtryckningar från någon utomstående. Lärarna valde även helt frivilligt att delta i studien och 

har inte blivit påverkade av någon att delta. Detta stärker undersökningens reliabilitet eftersom 
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det inte finns några påverkansfaktorer eller påtryckningar och lärarna kan därför tala fritt vilket 

gör att undersökningen blir pålitlig.  

 

6.10 Metoddiskussion  

Insamlingen av data har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har varit 

cirka femton minuter långa, det hade i efterhand varit bättre om intervjuerna hade varit lite 

längre så det hade funnits mer data att analysera. Målet med kvalitativa intervjuer är att 

deltagarna ska ha möjlighet att reflektera och ha tid att formulera sina svar, vilket en längre 

intervju med fler följdfrågor hade kunnat bidra till.  Samtliga intervjuer förutom den första 

genomfördes enskilt. Det hade varit önskvärt att genomföra intervjuerna gemensamt då det hade 

varit lättare att ställa följdfrågor om man hade varit två. Efter intervjuerna hade det funnits 

möjlighet att reflektera tillsammans om vad som gick bra och mindre bra för att på så sätt göra 

en bättre intervju nästa gång. Detta var ej möjligt att genomföra på grund av tidsbrist.  Valet att 

ha med fem deltagare och inte fler är för att detta är en kvalitativ forskningsstudie som har 

genomförts vilket inte ställer krav på att ha ett större urval jämfört om en kvantitativ forskning 

studie hade genomförts. Däremot hade det varit önskvärt att ha några fler deltagare med i 

studien för att möjligtvis få andra perspektiv och synvinklar kring lärarnas syn på digitalisering 

i undervisningen.  Den tematiska analysen var ett bra analysverktyg att använda sig av då det 

var lätt att hitta teman som svarade på studiens frågeställningar i de transkriberade intervjuerna 

samt ett effektivt sätt att hitta likheter och skillnader i intervjuerna.   

 

6.11 Arbetsfördelning  

Arbetsfördelningen ser följande ut: 

Validitet har Kalle Lindblad skrivit om medan Rodi Tekes har skrivit om reliabilitet. I 

analysdelen har vi delat upp de 5 kategorierna. Kalle Lindblad har skrivit om motivation och 

utmaningar. Rodi Tekes har skrivit om pedagogik, digitala hjälpmedel och förberedelser. Kalle 

Lindblad har skrivit i metod om dataanalysmetod, urval och metoddiskussion medan Rodi 

Tekes har skrivit om Etik. Resten av uppsatsen har vi skrivit gemensamt.  

  

   



26 
 

7. Resultat och analys  

Detta avsnitt presenterar resultatet av den tematiska analysen. Vid den tematiska analysen gjord 

på intervjudata, så har fem teman uppkommit: Digitala verktyg/hjälpmedel, 

pedagogik,förberedelser, motivation och utmaningar Dessa teman och tillhörande kodning 

presenteras i tabell  nedan. Dessa ger oss svar på forskningsfrågorna som undersökningen vilar 

på.  

 

Tabell 1 

Teman  Koder  

Digitala verktyg och 

hjälpmedel  

  

Lexplore, inläsningstjänst, Sway, Stavarex, Spellright(svenska) 

Nomp(matematik) Binogi (svenska) begrepp av filmer (SO) appar och 

program (matematik)  

Pedagogik  Syfte, resonera, styrdokument  

Förberedelser  Underlättar, tidssparande, effektivisering  

Motivation  Multimodalt,variation,underhållande  

Utmaningar  Papper och penna, grammatik, läsning  

  

 

7.1 Digitala verktyg och hjälpmedel  

Detta tema belyser olika verktyg som lärare och elever använder sig av i klassrummen i ämnena 

svenska, matematik och So och hur stor hjälp det är för elever med läs och skrivsvårigheter.   

 

Även som stöd till våra elever med olika läs och skrivsvårigheter och att de har tillgång till 

stava rex,  spellright tal till text, text till tal såna saker är väldigt positiv. Även 

iprovsituationer använder vi datorer mycket för att eleverna skriver då sina svar i, Vi har 

en app som heterTrelson som de kan skriva provsvaren i och de kommer då inte åt några 

andra funktioner på datorn medans de skriver där, vilket underlättar bedömningen sen för 

man slipper tolka handstilar. Lärare 2  
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En annan lärare talar om att det digitala verktyget eye tracker kan användas i ämnet svenska för 

att analysera elevernas läsförmåga. Läraren interagerar digitala verktyg och hjälpmedel till det 

ämnesinnehåll som undervisningen behandlar.  

 

Sen är det också läsningen, då jobbar ju vi, dels också i kommunen med ett program för 

att kartlägga läsning som heter Lexplore där vi har speciella En eye tracker som följer 

deras läsning som följer deras ögonrörelser över skärmen så att vi får ett resultat på 

deras läsning den vägen och då jobbar vi vidare med de som behöver hjälp så får man 

liksom ett speciellt material. - Lärare 1 

 

En av lärarna nämner att eleverna brukar använda sig utav olika program och appar där man 

exempelvis kan arbeta med problemlösning i ämnet matematik.  

I matte så kan det det finnas ganska många bra appar eller program som man kan spela 

spel och så där problemlösning kan komma in. Lärare 4   

 

 

7.2 Pedagogik 

Detta tema belyser hur lärarna undervisar och förklarar hur eleverna ska ta sig an uppgifter i 

den digitala undervisningen. Samtliga lärare i studien talar om hur de går tillväga för att 

instruera en uppgift eller liknande till eleverna vad gäller elevernas användande av digitala 

verktyg i undervisningen kopplat till det ämnesinnehåll som undervisningen behandlar. Två av 

lärarna nämner under intervjun att det är viktigt att förmedla ett tydligt syfte till vad och hur 

eleverna ska göra för att ta sig an uppgiften.   

 

Ja, det är ju ett exempel, men att ge dem ett tydligt syfte med vad det är de ska göra om 

vi till exempel ska söka på Google Earth i SO och att jag ger dem uppgifter att söka 

platser att söka efter till exempel och så där att de känner att det är så kul att få göra 

det så att de är inte ens intresserade riktigt av att hålla på med annat då lite mer så.  - 

Lärare 3  

 

Det är först och främst att man får ha en genomgång med eleverna innan och förklara 

det här programmet används till det här och vi ska göra det på det här sättet så att det 
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blir som ett steg att man berättar hela tiden vad som är syftet med det och varför vi ska 

använda det och hur man ska göra det och vad man inte ska göra så att de vet om. - 

Lärare 5  

 

En lärare talar om att undervisningen inte ska anpassas utifrån digitala verktyg och hjälpmedel 

utan tvärtom att lärare behöver anpassa undervisningen utifrån styrdokumenten och därefter 

utforma undervisningen utifrån det. Detta för att kunna kontrollera att eleverna når 

kunskapsmålen.  

 

Du måste utgå från styrdokumenten och du måste ha en plan för vad du vill att de ska 

lära sig, så först måste du veta vad barnen ska lära sig, sen får du leta efter ett passande 

verktyg och inte tvärtom. Lärare 1  

 

Läraren talar om vikten av att först och främst utgå och utforma undervisningen utifrån ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Att fokus ligger på att lärare behöver ställa sig frågan om vad 

eleverna ska göra, hur det ska gå till samt i vilket sammanhang och att ha en pedagogisk 

grundtanke i undervisningen.  

 

Du måste först ha en pedagogisk grundtanke med vad du gör. Det tycker jag är en risk 

som liksom man ser att man är Så här, Minecraft i skolan superkul absolut men varför 

gör du det?  och hur mycket ska du göra det? Vilket sammanhang ska du göra det för 

att eleverna har en begränsad tid och det är vårt ansvar att liksom förvalta den tiden. - 

Lärare 1  

 

7.3 Förberedelser  

Detta tema belyser hur de digitala hjälpmedlen är till stor hjälp under planeringsfasen genom 

att de sparar tid, och hur de digitala hjälpmedlen hjälper till att effektivisera genomförande av 

lektionerna Under intervjuerna kom det fram att lärare känner att de digitala hjälpmedlen 

underlättar på olika sätt vid planering och genomförande under lektionerna. En av lärarna talar 

om fördelen med att använda sig utav bildstöd i undervisningen där läraren menar att med hjälp 

av digitala verktyg blir det lättare att planera undervisningen jämfört med tidigare.  

 



29 
 

Till exempel att vi använder classroom screen som det har påverkat jättemycket därför 

att det blir så mycket lättare att förbereda sådant som man vill ha upp på tavlan där 

man kan få bilder lätt eller ett man kan använda bildstöd på ett helt annat sätt än vad 

man kunde göra förut. Och det är ju jättebra att det blir lättare att planera för det och 

förbereda för det” - Lärare 4  

 

En annan lärare talar om att det är lättare att planera undervisningen när eleverna använder sig 

utav det digitala verktyget Microsoft teams för att exempelvis lämna in en inlämningsuppgift 

där eleverna har egna datorer till hands. Genom att eleverna skriver på microsoft teams så 

hamnar det direkt på lärarens portal jämfört med om läraren ska samla in alla texter eleverna 

skrivit. Det blir mer effektivt för läraren i för och efterarbetet och tidsparande i form av att 

läraren slipper samla in papper, sortera, skriva ut och lämna tillbaka.   

 

Speciellt nu i årskurs 6 när mina elever har en till en datorer så har de ju fler digitala 

uppgifter att de kan svara på både frågor och skriva direkt på sin dator och i mitt 

planeringsarbete men framför allt i mitt efterarbetes jobb gör det jättestor skillnad vi 

använder oss av Microsoft teams och när jag har lagt upp en uppgift, så får jag ju in 

alla deras texter på min dator automatiskt utan att de behöver mejla in eller skriva ut 

eller lämna in eller så där. - Lärare 1  

 

7.4 Motivation  

Detta tema belyser lärares användning av digitala hjälpmedel för att skapa motivation hos 

eleverna. När det kommer till skolan och skolarbete är det väldigt viktigt att eleverna känner 

sig motiverade. Om eleverna känner sig uttråkade och omotiverade så kommer de inte lägga 

ner lika mycket tid vilket kan resultera i att eleverna inte uppnår kunskapsmålen. Motivation är 

ett tema som dök upp hos de flesta lärarna, en lärare pratar om att de digitala hjälpmedlen är 

multimodala det vill säga att eleverna kan använda sig av flera sinnen när det jobbar i skolan. 

Flera lärare talar om möjlighet till variation när det kommer till digitala hjälpmedel eftersom 

det finns många olika typer av digitala hjälpmedel finns det en stor möjlighet för lärarna att 

variera lektionerna för eleverna. En av lärarna talar om det faktum att lärandet blir mer lustfyllt 

för eleverna.   
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 En fördel är att det kan vara ett mer lustfyllt lärande när vi till exempel i geografi ska  

 träna namngeografi - Lärare 2   

 

Ett lustfyllt lärande skulle enligt den intervjuade läraren skapa en större motivation för 

eleverna. Samma lärare beskriver det som att de digitala hjälpmedlen är väldigt belönande i och 

med att man snabbt kan se vad som är rätt eller fel i de uppgifter man har utfört, det vill säga 

att som elev får man omedelbar feedback. Två av lärarna i studien pratar om att digitala 

hjälpmedel kan skapa en extra motivation för elever som har läs och skrivsvårigheter.   

 

Man har en helt annan möjlighet, dels till flera olika typer av hjälpmedel då många     

elever behöver hjälp med sin stavning, hjälp med sin meningsbyggnad - Lärare 1  

Även som stöd till våra elever med olika läs och skrivsvårigheter och att de har 

tillgångtill stava rex, spellright tal till text, text till tal sådana saker är väldigt positiv - 

Lärare 2  

 

Genom att de digitala hjälpmedlen skapar motivation för eleverna så kan det främja lärandet i 

positiv bemärkelse i synnerhet när det kommer till att integrera tekniken i den dagliga 

undervisningen. Att det underlättar för elever med läs och skrivsvårigheter är en annan viktig 

aspekt, då de digitala hjälpmedlen i vissa fall kan hjälpa eleverna att uppnå kunskapsmålen. 

  

7.5 Utmaningar  

Detta tema belyser de utmaningar som kan uppstå då lärarna kommer i kontakt med digitala 

hjälpmedel såsom att eleverna blir sämre på grammatik, att vissa lärare föredrar papper och 

penna och att elever blir sämre på att läsa. Tre lärare talade om sin upplevelse kring hur det 

svenska språket har försämrats när man har gått från att jobba analogt i klassrummet till att 

jobba mer digitalt.  Lärarna identifierade att elever i dagens skola som använder sig av digitala 

hjälpmedel blir sämre på att stava och att skriva texter med korrekt grammatik.   

 

Det tar längre tid för elever att få en läslig handstil. Det är många elever som har 

språkliga brister. Vi lägger inte lika mycket fokus på stavning, vi lägger inte lika mycket 

fokus på meningsbyggnad och liksom välskrivning så att säga som man gjorde när jag 

gick i skolan. och det är jättemånga elever som inte kan de språkliga grunderna som 

inte kan stava eller som inte kan formulera korrekta meningar så - Lärare 1  
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Stavning och grammatik påverkar samtliga ämnen i skolan så detta är en väldigt stor utmaning 

som lärare måste ha i åtanke när det kommer till användningen av digitala hjälpmedel. Ett annat 

problem som uppstår i och med användandet av digitala hjälpmedel är att övriga undervisningen 

inte blir lika lustfylld.   

 

Men det har också nackdelar just om allt annat blir inte lika lustfyllt. Ett vanligt 

läxförhör istället för kahoot. Det är klart de hellre spelar kahoot- Lärare 2  

 

Ytterligare utmaning som kom fram vid analysen av intervjuerna är att eleverna kan ha svårt att 

koncentrera sig framför datorn.  När de använder datorerna på lektionen så finns det en risk att 

de spelar eller gör annat istället för att lägga ner tid på skolarbete.   

 

Nackdelar tycker jag kan vara att det kan ta fokus ifrån det man faktiskt ska jobba med. 

Att har man en dator framför sig om man är 10, 11 år så är det väldigt svårt en väldigt 

mycket lockelse att hoppa in på andra saker och plötsligt hamnar man på tiktok eller så 

istället så det är en utmaning - Lärare 4  

 

Men det som jag kan tycka är svårt med det digitala är ju att vi utsätter dem för en så 

svår situation, de som är den svagaste länken, alltså de barn som har svårt att låta bli 

och göra andra grejer och som bara blir så nyfikna och vill gå vidare och titta på andra 

saker. - Lärare 3  

 

Lockelsen med att göra annat på datorn blir alldeles för stor för yngre elever. Vilket i sig även 

blir en utmaning för lärarna, att se till att eleverna gör det de ska på datorerna och inte surfar 

runt och gör annat på lektionen. Samtliga lärare som deltog i studien hade samma 

tillvägagångssätt för att lösa problemet, genom att gå runt i klassrummet och ställa sig längst 

bak för att kunna få en överblick och se till att eleverna gör det de ska på sina datorer. En lärare 

i studien tar upp att om eleverna inte gör det de ska på datorerna blir de av med möjligheten att 

använda sig av den.   

Du måste göra det om inte du lyssnar på vad jag säger så kan du inte använda en 

dator – Lärare 1 
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7.6 Sammanfattning  

Samtliga lärare i studien upplever fördelar med digitaliseringen när de ska planera och 

genomföra lektioner. En lärare påpekar vikten av att använda bildstöd i undervisningen samt 

att det är en fördel att planera undervisningen med hjälp av digitala verktyg. En annan lärare i 

studien nämner att lärarna sparar tid vad gäller insamling av elevernas arbete när de använder 

microsoft teams eftersom alla arbeten hamnar direkt på lärarnas portal.   

 

Lärarna talar om hur de arbetar för att integrera kunskapsdomänerna ämnesinnehåll, teknologi 

och pedagogik i sin undervisning. Det som blir tydligt vid analys av intervjuerna är att lärarna 

tänker betydligt mer kring hur de integrerar de digitala hjälpmedlen i sina specifika ämnen. 

Lärarna som har svenska som huvudämne talade om hur de använder sig av de digitala 

verktygen eye tracker, lexplore, stavarex, trelson och spellright där i synnerhet spellright och 

stavarex gynnar elever med läs och skrivsvårigheter. I syfte att främja lärande hos eleverna 

kartläggs elevernas läsförmåga med hjälp av eye tracker och sedan får de elever som inte har 

presterat på tillräckligt god nivå ett specialmaterial. I ämnet SO talades det om vikten av att 

som lärare instruera och förklara för eleverna vad syftet är med att arbeta med digitala verktyg. 

I detta fall google earth  när eleverna har varsin dator till hands och ska söka på platser.  Detta 

är olika sätt som lärarna i studien arbetar på för att integrera ämnesinnehåll, teknologi och 

pedagogik i  SO och svenska undervisningen. I resultaten framgår det hur elever med olika typ 

av läs och skrivsvårigheter kan uppnå kunskapsmålen med hjälp av digitala hjälpmedel och att 

de digital hjälpmedlen kan skapa motivation för elever som har olika typer av svårigheter i 

skolan.  

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att lärarna upplever digitala hjälpmedel som ett 

effektivt verktyg, att eleverna gynnas av det samt att det är viktigt att som lärare integrera de 

olika kunskapsdomänerna så att de samverkar med varandra i undervisningen.   

 

 7.7 Teoretisk analys med utgångspunkt TPACK  

Som tidigare nämnt i denna studie så behöver termerna pedagogik, teknologi samt lärarnas 

ämneskunskaper samspela med varandra för att maximera förutsättningarna för elevernas 

lärande och utveckling. TPACK teorin är föränderlig och det kräver att lärare anpassar 

undervisningen utifrån den elevgrupp man har så att dessa termer samspelar med varandra i 

undervisningen. Lärarna som deltog i studien uttrycker att de behöver ha ett pedagogiskt 
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förhållningssätt i den digitala undervisningen och det kan kopplas till pedagogical content 

knowledge där fokuset ligger på att lärare behöver ha kunskap om hur de pedagogiskt ska 

instruera en uppgift. Lärarna förklarar även i intervjun hur de på olika sätt går tillväga 

pedagogiskt i deras sätt att lära ut och hur eleverna ska ta sig an uppgifter.  Samtliga lärare i 

studien nämner hur de använder digitala verktyg och hjälpmedel i undervisningen. En lärare 

talar om användningen av det digitala verktyget eye tracker och hur det kan användas för att 

analysera elevernas läsförmåga. En annan lärare nämner att eleverna skriver tester på det 

digitala verktyget trelson vilket underlättar lärarens bedömning. Detta kan kopplas till termen 

Technological pedagogical knowledge eftersom lärare behöver ha kunskap i användningen av 

olika digitala verktyg i undervisningen samt vara pedagogisk.   

 

En av lärarna som intervjuades talade om olika digitala verktyg och hjälpmedel som eleverna 

brukar använda sig utav i undervisningssammanhang och det är olika appar och program där 

eleverna bland annat arbetar med olika problemlösningsuppgifter i ämnet matematik. En annan 

lärare använder sig utav programmet seterra i ämnet so. De två lärarna som har svenska som 

huvudämne nämnde olika digitala hjälpmedel som hjälper till med elevernas läs och 

skrivkunskaper i form av stavarex, spellright och lexplore. En av lärarna tar upp aspekten med 

elever som har läs och skrivsvårigheter och hur de kan dra nytta av det. Detta kan relateras till 

termen Technological content knowledge eftersom lärare behöver ha teknisk kompetens och 

kunskap om samspelet mellan teknologi och ämnesinnehåll i undervisningen. Det räcker dock 

inte med att lärare endast har kompetens om teknologi utan utmaningen ligger i att få dessa två 

komponenter att anknytas till varandra. Lärare behöver förhålla sig till nivån bland eleverna 

och vilka nivåer uppgifterna ligger på för att därefter kunna utforma undervisningen med de 

digitala verktyg och hjälpmedel som är passande att använda till det ämnesinnehåll som 

undervisningen behandlar.  
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8. Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka och därmed bringa kunskap om lärarnas syn på 

användandet av digitala hjälpmedel och verktyg i klassrummet samt vad de anser vara den 

största utmaningen när det kommer till att integrera tekniken i sina respektive ämnen. Studien 

har uppnått sitt syfte genom att studiens frågeställningar har besvarats. Resultaten placeras i ett 

större sammanhang både genom att den diskuteras i relation till bakgrunden och till tidigare 

forskning. Studiens styrkor och eventuella begränsningar lyfts och idéer för framtida studier 

presenteras.   

 

8.1 Diskussion gentemot bakgrund  

Digitaliseringen är en process som går väldigt snabbt framåt. Om man jämför år 1974 med 

dagens datum är det en enorm skillnad. Att digitaliseringen går alldeles för snabbt för dagens 

skolor att hänga med i samt att det är få lärare som har fått fortbildning i digital kompetens är 

ett problem som uppkom i bakgrunden. Vid intervjuerna och analysen framkom dock en annan 

bild. Fyra av fem lärare tycker att de digitala hjälpmedlen är något som underlättar både 

planering men även undervisning. Ingen av de tillfrågade lärarna pratade om att det var svårt 

att tillskansa sig kunskap kring de digitala hjälpmedlen, tvärtom ansåg lärarna som blev 

intervjuade att de digitala hjälpmedlen var väldigt lätta och effektiva att använda sig av i 

klassrummet. Under intervjuerna märktes det att lärarna har mer kunskap än tidigare då många 

av de kände till en hel del olika digitala hjälpmedel och använde sig av dessa i sin dagliga 

undervisning.  I bakgrunden framkom det även att lärare kände ett ointresse kring digitalisering. 

Detta är inte något som framkom i analysen utan lärarna som deltog i studien var väldigt 

positiva och tar upp det faktumet att digitala hjälpmedel kan vara till nytta när det kommer till 

att motivera eleverna i klassrummet. Problemet med att eleverna klickar sig fram till rätt svar 

istället för att lära sig grunderna var inget som framkom i analysen utan de tillfrågade lärarna 

såg de digitala hjälpmedlen mer som ett komplement än något som tar över 

undervisningen. Den största skillnaden med vad som kom upp i bakgrunden och det som 

framkom vid analysen är att lärare verkar betydligt mer positiva kring de digitala hjälpmedlen 

idag och att det finns ett intresse att lära sig mer om de digitala hjälpmedlen.   
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8.2 Diskussion gentemot tidigare forskning. 

Vid analysen av intervjuerna kunde vi hitta ett problemområde som verkligen skiljer sig från 

tidigare forskning och det är delen om vilken inverkan tidsaspekten med att planera och 

genomföra undervisningen med digitala hjälpmedel påverkar lärare i deras arbete. I analyserna 

som är utförda nämner tre av fem lärare om hur de digitala hjälpmedlen har påverkat dem i 

positiv bemärkelse, det krävs mycket mindre förberedelser och det är lättare att visa en 

powerpoint än att skriva upp på en tavla. En lärare nämner att det inte är någon skillnad från att 

jobba analogt medan endast en lärare i studien uttrycker att det går fortare att plocka upp en bok 

än att ta fram en dator. Detta står i stark kontrast mot tidigare forskning där bland annat Kayalar 

(2018) anser att tiden inte räcker till på grund av att lärarnas schema är väldigt fullspäckat. 

Tallvid (2015) pratar om att tiden inte räcker till och Perselli (2014) nämner att lärare behöver 

ännu mer kunskap och bildning om de digitala hjälpmedlen men att tiden inte räcker till även 

Lindberg (2016) nämner att det är svårt att inkludera IT i vardagen då den krockar med övriga 

planeringen. Skillnaden kan till viss del förklaras av att lärarna har bättre koll på digitalt 

hjälpmedel idag eftersom studierna som har analyserats är från 2014, 2015, 2016 och 2018 och 

den digitala utvecklingen är en utveckling som går väldigt snabbt framåt. En annan faktor som 

kan spela in är att de digitala hjälpmedlen är så integrerade i dagens undervisning, nästan allt 

som görs i skolan är digitalt vilket gör att lärarna är mer vana att använda sig av digitala 

hjälpmedel än tidigare. En annan förklaring till skillnaden kan bero på att dagens digitala 

hjälpmedel redan är anpassade till ämnet som ska läras ut, man behöver som lärare inte uppfinna 

hjulet på nytt utan programmen som används har redan klara mallar hur man kan lära ut 

kunskap.   

 

Ett annat problemområde som skiljer sig från tidigare forskning är hur man skall integrera de 

digitala hjälpmedlen i klassrummet. Det som kom fram vid analysen är att lärare tänker på vad 

syftet är när de använder sig av digitala hjälpmedel och vikten av att knyta det till 

kunskapsmålen. Tidigare forskning pekar åt ett annat håll. Willermark (2018) hade i sin 

forskning observerat att tekniken är något som adderas till undervisningen snarare än något som 

kan förändra sättet man undervisar på. Perselli (2014) håller med och skriver att om lärarna inte 

har den kunskap om digitala hjälpmedel blir det mestadels informationssökning som eleverna 

ägnar sig åt, vilket innebär att eleverna inte förstår varför digitala hjälpmedel ska användas.  
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Skillnaden från tidigare forskning jämfört med undersökningen kan till viss del förklaras med 

att lärarna är betydligt mer vana vid användandet av digitala hjälpmedel och att de anser att det 

inte är ett hinder utan snarare ett hjälpmedel. Analysen pekar på att lärarna tänker betydligt mer 

när det kommer till användandet av digitala hjälpmedel än vad tidigare forskning visade på och 

att de digitala hjälpmedlen är mer framträdande i exempelvis läroplanen än vad de var för 10 år 

sedan. Efter analysen så är det tydligt att lärarna är betydligt mer medvetna om vad som är 

positivt respektive negativt med att använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen och att 

lärarna har skapat sig en större medvetenhet till hur man ska applicera digitala hjälpmedel i 

undervisningen. En punkt som inte dök upp i tidigare forskning men som kom upp i analysen 

var det faktum att elever blir sämre på att skriva i och med digitaliseringen. De flesta lärarna i 

studien var bekymrade över att eleverna får allt sämre handstil och glömmer bort 

stavningsregler. Detta är en negativ aspekt med att använda sig av stavningsprogram och dylikt 

vilket i sin tur påverkar lärarnas dagliga arbete.  Ett problem som är återkommande i samtliga 

intervjuer är att eleverna inte gör det de ska på datorerna, dvs att datorerna används till annat 

än skolarbete. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning där Tallvid (2015) tar upp det 

faktum att lärare har svårigheter med att säkerställa att eleverna inte gör annat än skolarbete på 

datorerna.  

 

8.3 Studiens styrkor och begränsningar  

Eftersom denna forskning har fokuserat på ganska få lärare skulle ett sätt att gå vidare med 

forskningen bli att intervjua betydligt fler lärare, eftersom den undersökningen som har utförts 

är ganska liten. Även klassobservationer skulle vara ett sätt att gå vidare med forskningen, för 

då kan man se rent konkret hur lärarna jobbar med digitala hjälpmedel i undervisningen. En 

sista metod som skulle vara bra att använda sig av är enkäter, detta för att skapa en så bred bild 

som möjligt om vad lärarna faktiskt tycker om digitala hjälpmedel Lärarna som deltog i 

undersökningen kom från tre olika skolor. För att kunna skapa en ännu rättvisare bild om vad 

lärare har för perspektiv på digitala hjälpmedel, skulle det vara relevant att intervjua lärare som 

alla jobbar på samma skola eftersom resurser mellan skolor skiljer sig åt och att det finns en 

skillnad i hur mycket skolor använder digitala hjälpmedel i sin dagliga undervisning.  
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9. Konklusion  

Lärarnas syn på digitala hjälpmedel är betydligt mer positivt än vad tidigare forskning pekade 

på. Lärarna anser vara lättare för de att förbereda lektionerna, att det blir mer visuellt för 

eleverna i form av bilder samt att alla elever får bättre förutsättningar för deras lärande och 

utveckling. Detta gäller i synnerhet elever som har exempelvis läs och skrivsvårigheter, 

undervisningen blir mer multimodal där de digitala hjälpmedlen blir ett användbart verktyg för 

dessa elever där de använder sig exempelvis av ett rättstavningsprogram. De utmaningarna som 

lärare ställs inför är till viss del fortfarande kvar, den största utmaningen handlar främst om att 

se till att eleverna gör det de ska på lektionerna, men andra utmaningar såsom tidsbrist är 

ingenting som de intervjuade lärarna upplever i någon större utsträckning. Det framkommer 

även att lärarna har en idé om hur de ska integrera tekniken i den dagliga undervisningen, och 

att de flesta lärare är överens om att digitala hjälpmedel är en hjälp till undervisningen.   
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11. Bilagor  

  

11.1 Bilaga 1. Information om studien gällande lärares syn på digitalisering i 

undervisningen  

Vi är två lärarstudenter som går 6:te terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 4–6 och 

har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet.  

Syftet med vår studie är att få ta del av lärarnas åsikter gällande digitalisering och hur lärarna 

integrerar teknik i sin dagliga undervisning.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig som lärare. Vi kommer att samla 

in data genom att intervjua dig som lärare. Vi kommer endast använda oss utav röstinspelning 

och du som lärare kommer inte filmas. Vi kommer därefter transkribera materialet och sedan 

analysera det i vår forskning.  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna.  Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.    

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår  

handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt.  Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Uppsala 4 oktober 2022  

   

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet  

Box 2136, 750 02 Uppsala  

 

 

 

 

 

11.2 Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie  
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Studien, som kommer att handla om lärares åsikter kring digitalisering i undervisningen och 

hur tekniken integreras i klassrummet, vilket kommer att utföras inom ramen för ett 

examensarbete. Studien utförs av Rodi Tekes och Karl Lindblad som går 6:te terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag som lärare kommer 

att intervjuas i min skolmiljö, samt att intervjun kommer att analyseras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min  

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas.  

Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där jag deltar, även efter 

att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt  

att deltagarna inte kan identifieras.  Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och  

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.  

 Lärarens namn: ......................................................  

Ort och datum: .........................................................  

Underskrift lärare: .......................................................................  

   

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet  

Box 2136, 750 02 Uppsala  

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Bilaga 3. Intervjufrågor  
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Hej!   

Vad heter du?  

Hur gammal är du?  

Hur länge har du jobbat som lärare?  

Vilken skola jobbar du på?  

Vilka ämnen undervisar du i just nu?  

Idag skall vi prata om digitalisering.   

1: Vilka fördelar och nackdelar ser du med digitalisering?  

2: Hur har ditt sätt att planera och lära ut i klassrummet påverkats av digitaliseringen?  

3: Vad är den största skillnaden med att arbeta analogt jämfört med digitalt i klassrummet?  

4: Hur ser en vanlig dag i klassrummet ut när det kommer till att använda digitala hjälpmedel 

och verktyg?  

5: Hur gör du för att integrera de digitala hjälpmedlen i den dagliga undervisningen?  

6: Vad anser du är den svåraste aspekten med att integrera digitala hjälpmedel i klassrummet?  

7: Hur använder du teknologi i den digitala undervisningen och hur inkluderar du eleverna i det 

arbetet?  

 


